
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29390 
   Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της 

Αγωγής» μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προ-

σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (επισπεύδον) 

της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Βι-

ολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-

στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε ισχύει και ιδίως του άρθρου 45.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

5. Το έγγραφο με αριθμό 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/18 (ΑΊ42) 
για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ)

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παι-
δαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 9/-03-2018).

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
518/20-4-2018).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 8243/
15-11-2018 (ΦΕΚ 5445/Τ.Β75-12-2018) για επανίδρυση 
του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επι-
στήμες της Αγωγής» μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (επισπεύδον) της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

10. Το ΦΕΚ 13/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

11. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

12. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β’ του ν. 4559/ 
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των 
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η 
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του 
οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου 2019.

14. Ότι από την απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ με τίτ-
λο: «Εκπαίδευση για την Αειφορία-» θα προκληθεί δα-
πάνη ποσού 10.500,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) όπως αναφέρεται στο 
ιδρυτικό ΦΕΚ με αριθμό 5371/τ.Β΄/30-11-2018, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαί-
δευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» μετα-
ξύ των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (επισπεύδον) της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαί-
δευση για την Αειφορία» αποσκοπούν στην προαγωγή 
της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, 
καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευ-
νητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους 
των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπου-
δών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα σκοπεύει στην εξειδίκευση επιστη-
μόνων καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευ-
νητικής δραστηριότητας σε θέματα:

(α) Εμβάθυνσης στη θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης και της Αειφορίας, παραγωγής γνώσης στο 
παραπάνω διεπιστημονικό πεδίο και διάχυσης της γνώ-
σης αυτής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

(β) Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Αειφορίας για κάθε δυνατό συνδυασμό ομάδων-στόχων, 
εκπαιδευτών, αντικειμένου μελέτης, εκπαιδευτικού πλαι-
σίου και διατιθέμενης υλικής υποδομής.

(γ) Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτω-
ση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας 

σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και 
σε κάθε δυνατή συγκυρία άτυπης εκπαίδευσης μέσα στο 
γενικότερο περιβάλλον των κοινωνικών θεσμών, φορέ-
ων, ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις, κλπ.

(δ) Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε όλους 
τους παραπάνω τομείς.

(ε) Ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας με άτομα, επι-
στημονικά ιδρύματα, φορείς, και ομάδες που ασχολού-
νται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφο-
ρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(στ) Επιστημονικά άρτια κατάρτιση των φοιτητών/
τριών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. έτσι ώστε να γίνουν ικανοί/
ές να στελεχώσουν θεσμούς, φορείς, οργανώσεις και 
ομάδες που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση και την Αειφορία (μη κυβερνητικές περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και εθελοντικές ομάδες εκπαιδευτικών που εκπονούν 
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης) προσφέροντας τους το 
καλύτερο δυνατό έργο και προωθώντας εν γένει τους 
σκοπούς και το σκεπτικό του παραπάνω διεπιστημονι-
κού πεδίου.

Άρθρο 2
Όργανα του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν.4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών είναι: 

Ι. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο 
για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού 
και οικονομικού χαρακτήρα των Δ.Π.Μ.Σ. και ασκούν 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθε-
νται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. H επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
με αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 και 
43 του ν. 4485/2017. Από το επισπεύδον τμήμα ορίζο-
νται 3 μέλη και από το συνεργαζόμενο τμήμα ορίζονται 
2 μέλη.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων 
τμημάτων του ΑΠΘ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυ-
χιακό έργο, εκλέγονται από την ΕΔΕ των συμμετεχόντων 
τμημάτων για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την πα-
ρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Έχει τις αρ-
μοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο Ν.4485/2017 
και τις οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του εν λόγω 
κανονισμού.
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IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρυτάνη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, ο οποίος εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχουν 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

V. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της ΣΕ και 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 ν. 4485/2017. Δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017, 
στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού και όποιες άλλες 
ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
του Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 45, παρ. 1γ). 

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτρο-
πή (Ε.Σ.Ε.) του Ιδρύματος, αρμόδια για την εξωτερική 
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 
3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση 
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του ν.4485/2017)

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/τριες των θετικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώ-
του εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ. (Δ.Π.Μ.Σ), που οργανώνεται σε Τμήματα του 
Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο 
Ίδρυμα.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του ν.4485/2017)

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/
τριες ανά κύκλο σπουδών [κάθε δύο (2) χρόνια].

Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών του Δ.Π.Μ.Σ. 
στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μικρότερος από το προ-
βλεπόμενο ανώτατο όριο εισαγομένων, εγγράφονται 
μόνον όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες είναι επιτυχόντες/-ούσες 
στις εξετάσεις. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών 
στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος από το 
προβλεπόμενο όριο και υπάρχουν ισοβαθμούντες/-ού-
σες με τον τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον 
πίνακα κατάταξης, τότε εγγράφονται ως υπεράριθμοι 

έως και τρεις(3) ισοβαθμούντες/-ούσες υποψήφιοι/ες. 
Αν είναι περισσότεροι από τρία (3) άτομα θα γίνεται κλή-
ρωση από την Ε.Δ.Ε. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ου-
σών υπολείπεται των δέκα (10), το Πρόγραμμα δύναται 
να μην προσφερθεί, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ. για διαχειριστικούς λόγους.

Επιπλέον, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών ανά διδάσκοντα/-ουσα του Δ.Π.Μ.Σ ανέρχεται 
σε 2,5 (30 μεταπτυχιακοί/-ές ανά περίπου 12 διδάσκο-
ντες/-ουσες), ο μέγιστος αριθμός αυτών σε σχέση με 
τον αριθμό των προπτυχιακών σπουδαστών/-τριών του 
Τμήματος είναι περίπου 0,02 (30 μεταπτυχιακοί/-ές σε 
1520 προπτυχιακούς/-ές) και σε σχέση με τον αριθμό 
των διδασκόντων/-ουσών του Τμήματος είναι 1,25 (30 
μεταπτυχιακοί/-ές σε 24 διδάσκοντες/-ουσες).

Προκήρυξη θέσεων - Δικαιολογητικά
Το Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση της Ε.Δ.Ε. προκηρύσσει κάθε 

δεύτερο έτος θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την ει-
σαγωγή πτυχιούχων. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι 
προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και 
ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια 
επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κ.α.. Προγενέστε-
ρα της προκήρυξης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με απόφαση 
της Ε.Δ. Ε.

Πιο συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτηση είναι:

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικών ΑΕΙ και 
πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, 
σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτε-
χνείων της αλλοδαπής.

β) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προ-
πτυχιακών μαθημάτων.

γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα 
του υποψηφίου.

δ) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επι-
βεβαίωση του επιπέδου (Γ2/02 ή PI/C1) σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. (https://www.asep.gr/guide/3K 
2018/englishproof.html ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύ-
τερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που υποψήφιοι δεν δια-
θέτουν κάποιο από τα παραπάνω αποδεικτικά οφείλουν 
να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα.

ε) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για 
επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευ-
σης του Δ.Π.Μ.Σ.
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Κριτήρια επιλογής
Για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την 
Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» λαμβάνονται υπόψη:

i. Η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επι-
πέδου Γ2 ή Π σύμφωνα με το σύστημα

του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται απο-
δεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετικό αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση πριν 
τη συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εισαγωγι-
κές εξετάσεις. Ο/η υποψήφιος/-α που δεν πετύχει στην 
εξέταση της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη 
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

ii. Η γραπτή εξέταση ή γραπτή εργασία σε βασικά θε-
ματικά πεδία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

iii. Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου, η επίδοση στα συ-
ναφή προς τα θεματικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά 
μαθήματα και την πτυχιακή εργασία, η πιθανή ερευνητι-
κή δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

iv. H ατομική συνέντευξη.
Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες:
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 

κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε. Ο ανώ-
τατος αριθμός μορίων που μπορεί να συμπληρώσει ο 
υποψήφιος είναι 100.

Αναλυτικά γiα τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής 
μονάδες:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1. Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού 

επιστημονικού κειμένου

δε μοριοδοτείται (θεωρείται 

προϋπόθεση η γνώση της 

αγγλικής γλώσσας)

2. Γραπτή εξέταση ή Γραπτή εργασία 40.0 (μέγιστο)

3. Συνέντευξη 20.0 (μέγιστο)

4. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου 

(από 5.00- 6.49 «καλώς»: 2 μόρια, από 

6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 6 μόρια, από 

8.50-10.00 «άριστα»: 10 μόρια)

10.0(μέγιστο)

5. Βαθμολογία σε συναφή με την 

ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή 

ερευνητική δραστηριότητα

10.0 (μέγιστο)

6. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν 

άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες 

σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

10.0 (μέγιστο)

7. Βαθμός συναφών με την ειδίκευση 

προπτυχιακών μαθημάτων
10.0 (μέγιστο)

Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0

Διαδικασία επιλογής και εξέτασης
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση 

της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επι-
τροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη 
Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και δύο 
(2) αναπληρωματικά μέλη. Αρμοδιότητα της επιτροπής 
είναι:

- ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιότητας,
- η κατάρτιση πίνακα με τα ονόματα όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία εξετάσεων,

- η επιλογή θεμάτων,
- η διενέργεια των συνεντεύξεων καθώς και
- η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων.
Επίσης, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης 

εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. δύο μέλη και ένα αναπληρωματικό 
μέλος που θα αξιολογήσουν τα γραπτά των υποψηφίων 
στα βασικά θεματικά πεδία καθώς και ένα μέλος Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος για την εξέταση της αγγλικής γλώσσας. Σε 
περίπτωση αδυναμίας η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης 
δύναται να εισηγηθεί στην Ε.Δ. Ε. τον ορισμό εξεταστή ή 
εξεταστών από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

Η διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης των γρα-
πτών εξετάσεων με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π. Μ.Σ. 
γίνεται:

Α) Για τις εξετάσεις στα δύο βασικά θεματικά πεδία από 
δύο βαθμολογητές/-τριες. Κάθε εξεταστής βαθμολογεί 
το γραπτό και κρύβει τη βαθμολογία του/της. Βαθμός 
του γραπτού λογίζεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολο-
γιών. Ο/Η δεύτερος/-η βαθμολογητής/-τρια, αφού ολο-
κληρώσει τη βαθμολόγηση των γραπτών, τα παραδίδει 
στην Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης.

Β) Για τις εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα από έναν (1) 
εξεταστή/εξετάστρια. Στο γραπτό καταχωρίζεται ο χα-
ρακτηρισμός «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι αριθ-
μητικός βαθμός. Η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα προ-
ηγείται από την εξέταση στα δύο βασικά θεματικά πεδία. 
Υποψήφιος/-α που δεν έχει επιτύχει στην εξέταση της 
Αγγλικής γλώσσας δεν μπορεί να πάρει μέρος στη γρα-
πτή εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων.

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι/ες καλούνται να πα-
ραδώσουν ηλεκτρονικά γραπτή εργασία σε δύο θεμα-
τικές περιοχές, την οποία πρέπει να εκπονήσουν σε μία 
εβδομάδα._Το ένα θέμα ανήκει στη θεματική περιοχή 
των περιβαλλοντικών επιστημών, ενώ το δεύτερο στην 
θεματική περιοχή των παιδαγωγικών θεωριών και των 
θεωριών εκπαίδευσης και μάθησης. Τις εργασίες τις 
αποστέλλουν οι υποψήφιοι, ηλεκτρονικά, σε επιτροπή 
που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Η επιτροπή αφού καλύψει 
τα στοιχεία των υποψηφίων παραδίδει τις εργασίες στην 
επιτροπή εξετάσεων για να βαθμολογηθούν (στην κλίμα-
κα του 20). Τα γραπτά εξετάζονται από δύο εξεταστές. Αν 
η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη 
του 3 τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος 
Δ.Ε.Π.. Η Επιτροπή Εξετάσεων και ο αναβαθμολογητής 
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε..

Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται τουλάχιστον με 
δέκα (10) -με άριστα το 20- και στα δύο σκέλη της ερ-
γασίας (δηλαδή να έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 
δέκα (10) ΚΑΙ στο θέμα των περιβαλλοντικών επιστημών 
ΚΑΙ στο θέμα των παιδαγωγικών θεωριών και θεωριών 
εκπαίδευσης και μάθησης) καλούνται σε προφορική 
συνέντευξη.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/-ουσών και επιλαχό-
ντων/-ουσών επικυρώνεται από την Ε.Δ. Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 
και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας 
και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Δ.Π.Μ.Σ.. Τυχόν 
κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες/ούσες εντός 
δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και έγκριση της 
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Συγκλήτου μπορεί να αλλάξουν τα κριτήρια και η διαδι-
κασία εξέτασης και επιλογής υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ.. 
Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια και ο τρόπος εξέτασης 
των υποψηφίων θα προσδιορίζεται με σαφήνεια στην 
εκάστοτε προκήρυξη.

Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του n. 4485/2017)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα. Τα τρία πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση 
υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο 
πραγματοποιείται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.

Στους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες μπορεί να 
χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσω-
ρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, εφόσον αυτή είναι συμ-
βατή με την ροή του προγράμματος σπουδών. Η αίτηση 
για αναστολή φοίτησης σε κάθε περίπτωση υποβάλλε-
ται πριν το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου και πριν την 
έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια χάνει 
την ιδιότητα του/της φοιτητή/-τριας και οφείλει να πα-
ραδώσει στη Γραμματεία την ακαδημαϊκή του/της ταυ-
τότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην 
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Μετά τη λήξη της 
αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια υποχρε-
ούται να παρακολουθήσει το εξάμηνο ή τα εξάμηνα στα 
οποία δεν έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του/της.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 
λόγοι ασθένειας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά. να χο-
ρηγείται παράταση σπουδών μέχρι και ένα έτος, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Διαγραφή μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας δύναται 
ύστερα από απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις παρα-
κάτω περιπτώσεις:

1. Μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού/-ής φοι-
τητή/-τριας, η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα Κανονισμό.

2. Συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως λογοκλοπή.

3. Ύστερα από αίτηση του/της φοιτητή/-τριας.
4. Υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης 

όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν άρθρο.
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στην Αειφορία - Επιστήμες 

της Αγωγής» είναι πλήρους φοίτησης, ωστόσο, στους 
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (114 
Α’) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/
νες φοιτητές/τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η 

μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους 
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμ-
ματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά 
σοβαρές περιπτώσεις, όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέ-
ρας βίας. Οι όροι και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητι-
κά καθορίζονται αναλυτικά σε κάθε προκήρυξη για την 
εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ..

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.
Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες εγγράφονται και 

συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον πα-
ρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι εγγρα-
φές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του 
επισπεύδοντος Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρο-
νική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή. Κάθε υποψήφιος/α πριν 
εγγραφεί, πρέπει να λαμβάνει γνώση του Κανονισμού και 
να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.. Η 
αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση 
για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του/
της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν όλα τα 

δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/-τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρε-
άν διδακτικών συγγραμμάτων.

Για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες με αναπηρία ή 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιμοποιούνται οι 
υποδομές της Σχολής για την πρόσβαση στον τόπο διε-
ξαγωγής των μαθημάτων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
γραπτής εξέτασης μεγαλύτερης διάρκειας, προφορικής 
εξέτασης και παράτασης υποβολής εργασιών και η διευ-
θέτηση γίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και 
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του/της 
εκάστοτε μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στην Αει-

φορία - Επιστήμες της Αγωγής» δεν προβλέπονται τέλη 
φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Αξιολόγηση Φοιτητών/τριών
(άρθρα 34 και 45 του ν.4485/2017)

Η διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα ακα-
δημαϊκά εξάμηνα. Στα πρώτα τρία (3) εξάμηνα διεξάγο-
νται τα μαθήματα η παρακολούθηση των οποίων είναι 
υποχρεωτική, ενώ στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο εκπονείται η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό 
μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 
λήγει την 31η Αυγούστου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρ-
ξης και η λήξης των εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) 
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καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι επόμενες 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη κάθε εξαμήνου 
αποτελούν την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα υποχρεωτικά μαθήματα των εξαμήνων και οι αντί-

στοιχες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες μεταφοράς 
ECTS είναι τα εξής:

Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1

Κριτική θεώρηση και ανάλυση των βασι-

κών παιδαγωγικών θεωριών και θεωριών 

μάθησης

Υποχρεωτικό 6

2
Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης: 

η θεωρία
Υποχρεωτικό 6

3

Θεατροπαιδαγωγική ως διδακτικό και 

ερευνητικό εργαλείο στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση

Υποχρεωτικό 6

4

Το βασικό θεωρητικό, φιλοσοφικό, με-

θοδολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό 6

5

Οικολογία και Κοινωνική Αλληλέγγυα 

Οικονομία: συνεταιριστική διαχείριση των 

απορριμμάτων, του νερού, της τροφής, της 

ενέργειας

Υποχρεωτικό 6

Σύνολο ECTS 30

Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Κριτική Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη Υποχρεωτικό 6

2
Βασικές θεωρίες Οικολογίας και η προβλη-

ματική της Ανθρώπινης Οικολογίας
Υποχρεωτικό 6

3
Περιβαλλοντική Φιλοσοφία, περιβαλλοντική 

ηθική και εκπαίδευση αξιών
Υποχρεωτικό 6

4
Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης 

ερευνητικών δεδομένων
Υποχρεωτικό 12

Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Βιολογία και Περιβάλλον Υποχρεωτικό 7

2 Πρακτική άσκηση Υποχρεωτικό 15

3
Εμψύχωση ομάδων βιωματικής 

εκπαίδευσης
Υποχρεωτικό 8

Σύνολο ECTS 30

Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας
Υποχρεωτικό 30

Σύνολο ECΤS 30

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην έδρα του Τμήμα-
τος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και γίνεται δια ζώσης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε 
εξαμήνου θα ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Η αναπλήρωση των 
χαμένων μαθημάτων γίνεται σε συνεννόηση με τους δι-
δάσκοντες.

Τα μαθήματα της βιωματικής εκπαίδευσης διενεργού-
νται σε κύκλους βιωματικών σεμιναρίων, ο καθένας των 
οποίων αποτελείται από τρία τριήμερα εκτός Θεσσα-
λονίκης.

Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί σε 6 εβδομάδες και 
αφορά: α) παρακολούθηση για δύο (2) εβδομάδες εκ 
μέρους των φοιτητριών/των του έργου εκπαιδευτικών 
εργαζομένων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ.λπ., (job 
shadowing), β) συμμετοχή και υποβοήθηση για τέσσερις 
(4) εβδομάδες του έργου των παραπάνω εκπαιδευτι-
κών, γ) μετακίνηση και παρακολούθηση σχετικών με την 
πρακτική άσκηση ημερίδων και συνεδρίων, δ) μελέτη 
της σχετικής βιβλιογραφίας και ε) συγγραφή τελικής 
αναφοράς.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική Δύναται να 
γίνονται διαλέξεις και σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα.

Τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με 
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή εκπόνηση εργασιών 
ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

• Άριστα (8,5 έως 10)
• Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
• Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροι του.

Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης 
των μαθημάτων

1. Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια πρέπει να έχει 
παρακολουθήσει το 75% των ωρών κάθε μαθήματος.

2. Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια πρέπει να έχει 
αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό, όπως αυτό ορίζε-
ται στον παρόντα Κανονισμό. Αν ο/η μεταπτυχιακός/-ή 
φοιτητής/-τρια αποτύχει στην εξέταση ενός μαθήματος 
σε όλες τις περιόδους που έχει δικαίωμα να εξεταστεί, 
ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς το πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτηση του/
της, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι 
οποίοι/-ες έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ. Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ.. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυ-
νος/-η της εξέτασης διδάσκων/-ουσα (άρθρο 34, παρ. 
6 ν. 4485/2017).
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ( είναι ατομική, 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από στοιχεία πρωτοτυπίας 
και να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της διπλω-
ματικής εργασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική 
περιοχή των θεματικών πεδίων του Δ.Π.Μ.Σ..

Η Μ.Δ.Ε. έχει έκταση 25.000 - 30.000 λέξεις, με γραμμα-
τοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 και διάστιχο 1, 5.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας ο υποψήφιος/-α καταθέτει στην Ε.Δ. Ε. αίτηση 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμε-
νος/-η επιβλέπων/-ουσα επισυνάπτοντας περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας. Η Ε.Δ. Ε εξετάζει την αίτηση και 
αποφασίζει τον τίτλο της εργασίας και συγκροτεί Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/-ουσα.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ..

Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας είναι μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ.. 
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή άλλοι 
ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προ-
ϋπόθεση για να συμπεριληφθεί κάποιος στην Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή είναι να έχει την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του Προγράμματος. Σε κάθε τριμελή επιτροπή θα πρέπει 
να συμμετέχει κι ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Π.Α.Ε..

Επισημαίνεται ότι κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μεταξύ των διδα-
σκόντων/-ουσών μπορεί να αναλάβει ως επιβλέπων/-
ουσα μέχρι τέσσερις (4) μεταπτυχιακές διπλωματικές 
εργασίες. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το όριο να 
τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματι-
σμό των διδακτικών υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. 
για την επόμενη διετία, τον αριθμό των ενεργών φοι-
τητών/-τριών καθώς και τον αριθμό των εργασιών που 
ήδη εποπτεύουν τα μέλη Δ.Ε.Π., μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Ε.Δ.Ε..

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενι-
κή αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, π.χ. παραίτηση, είναι 
δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/-ουσας ή 
μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από 
της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ..

Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή μετά το τέλος της 
υποστήριξης καταθέτει στη Γραμματεία έντυπο βαθμο-
λογίας στο οποίο αναγράφονται

• Το ονοματεπώνυμο του/της μεταπτυχιακού/-ής φοι-
τητή/-τριας

• Ο αριθμός ειδικού μητρώου (ΑΕΜ) του/της
• Ο αριθμός και η ημερομηνία της συνεδρίασης της 

Συνέλευσης στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και ο ορισμός της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

• Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

• Το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, το Τμήμα και το Ίδρυ-
μα από το οποίο προέρχονται τα μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής

• Αναλυτικά η βαθμολογία της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής

• Οι υπογραφές των μελών της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής.

Επίσης, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατόπιν 
της έγκρισης της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρε-
ωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Δ.Μ.Σ. 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων και 
η ανακοίνωση του αποτελέσματος της τελικής αξιολό-
γησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 
συνολικά εκατό είκοσι (120) ECTS, οι οποίες κατανέμο-
νται ισομερώς στα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, ήτοι 
τριάντα (30) ECTS κατά εξάμηνο σπουδών.

Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για την ολοκλήρωση των σπουδών 
κάθε μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μα-
θημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές 
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογί-
ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασι-
άζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Δ.Μ.Σ. = άθροισμα των γινομένων των μαθη-
μάτων*+ γινόμενο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας** (σύνολο ECTS)

*βαθμός κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μα-
θήματος) 

**βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x 
ECTS)

Άρθρο 7
Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του n.4485/2017)

Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν χορηγεί υποτροφίες.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του n. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Βιολογίας.
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II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων.

IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων.

Με αιτιολογημένη απόφαση της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγορι-
ών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει δι-
δακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή 
να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 
(Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφαση της, έχοντας υπόψη την 
εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, 
ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό 
κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-
ρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 36.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση 
της Ε.Δ.Ε..

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων-
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις πηγές 
χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 32 και 
37 του ν. 4485/2017, είναι ο αναφερόμενος στο ιδρυτικό 
του Π.Μ.Σ. ΦΕΚ με αριθμό 5445/τ.Β΄/5-12-2018.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 
6 του ίδιου άρθρου τα Α.Ε.Ι., - αντιστοίχως τα Τμήμα-
τα στα οποία λειτουργούν Δ.Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως 
να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, 
απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατα-
νομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος 
των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων 
στα Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις 
εισέπραξαν.

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Διοικητική Υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από 

το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης του Α.Π.Θ.

Ύπαρξη και επάρκεια υφιστάμενων, αναγκαίων υποδο-
μών νια την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. όχι μόνο υποστηρίζουν την υλοποίηση των 
μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών αλλά εξασφαλίζουν και την ανάπτυξη δράσεων που 
αναβαθμίζουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη και ανα-
γνωστήριο, νησίδα Η/Υ, χώρους διεξαγωγής colloquium 
και ημερίδων. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
έχουν στη διάθεση τους σύγχρονους ανακαινισμένους 
χώρους για μελέτη και εκπόνηση ατομικών και ομαδικών 
εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί για τη διαμόρφω-
ση χώρων που ευνοούν ομαδοσυνεργατικές δράσεις.

Τέλος, η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αξιοποιεί πλήρως τις 
δομές και τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ. όπως:

α. τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης, τα 
σεμινάρια αξιοποίησης πηγών και πόρων όπως και τις 
παρεχόμενες εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών 
αναφορών

β. την υπηρεσία δικτυακού αποθηκευτικού χώρου cloud.
γ. το διαθέσιμο λογισμικό
δ. το σύστημα διαχείρισης μάθησης e-learning.
Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων διατίθενται αίθουσες 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος, προσαρ-
μοσμένες στις υιοθετούμενες μεθόδους διδασκαλίας. 
Διατίθενται αίθουσες διαλέξεων, εργαστηριακές αίθου-
σες, αίθουσες για ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδα-
σκαλίας, εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες τηλεδιασκέψεων.

Άρθρο 11
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε’ του ν. 4485/2017)

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες που έχουν ολο-
κληρώσει με τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργα-
σία καταθέτουν αίτηση προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. για 
να εγκρίνει την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους 
σπουδών και να εισηγηθεί στη Γραμματεία την απονο-
μή του Μ.Δ.Ε.. Κατόπιν, οι εν λόγω μεταπτυχιακοί/κές 
φοιτητές/τριες επικοινωνούν με τη γραμματεία για να 
ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσουν.

Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε’ του Ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το επισπεύ-
δον Τμήμα.
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Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Α.Π.Ο. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το 
Τμήμα και το Ίδρυμα που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ., η χρο-
νολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδο-
σης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, 
ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης «Κα-
λώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα».

Στον/Στην απόφοιτο/-η του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και 
περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β’)], το οποίο είναι ένα επεξη-
γηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποί-
ες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον 
επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο 
μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να ανα-
φέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη-χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τρι-
ας - η Ε.Δ. Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Ε.Δ.Ε.. Ως παραβάσεις 
θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των δια-
τάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας(Βλέπε διατάξεις 
ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), π.δ. 160/2008 (23 
έως 25).) από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη 
συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς και φοιτητές 
που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πε-
ρατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουρ-
γική απόφαση με αριθμό 21184/28-04-2015 (ΦΕΚ 857/
τ.Β΄/15.5.2015)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη 
ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έναρξη λειτουργίας του 
ΠΜΣ σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 4164/τ.Β’/10-8-2018. 
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
- Ανάλυση βασικών εννοιών από τις περιβαλλοντικές 

επιστήμες: οικοσύστημα, δομή οργάνωση και λειτουργία 
οικοσυστημάτων (φέρουσα ικανότητα, πολυπλοκότητα, 
όρια αντοχής, οικολογικό αποτύπωμα, βιοποικιλότητα, 
ανάπτυξη και εξέλιξη, μηχανισμοί ελέγχου, ροή ενέργει-
ας και ροή της ύλης -βιογεωχημικοί κύκλοι, σχέσεις στο 
εσωτερικό ενός οικοσυστήματος, μηχανισμοί ελέγχου).

- Ανάπτυξη σημαντικότερων σύγχρονων περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων 
παρεμβάσεων, επιλογών, πολιτικών και συγκρούσεων 
σχετικά με το περιβάλλον και της αλληλεπίδρασης τους 
με αυτό. Εμβάθυνση στις αιτίες δημιουργίας των περι-
βαλλοντικών προβλημάτων και των επιπτώσεων τους 
στο φυσικό και ανθρωπογενές - κριτική ανάλυση στην 
προοπτική της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων:

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση
• Η κλιματική αλλαγή
• Η μείωση του στρώματος του όζοντος
• Το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Η όξινη βροχή
• Η υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων
• Η μείωση της βιοποικιλότητας
• Η ενέργεια - ενεργειακό ζήτημα - ανανεώσιμες μορ-

φές ενέργειας
• Η διαχείριση αποβλήτων
• Ο υπερπληθυσμός
• Η επάρκεια τροφής και η αγροτική παραγωγή
• Ποιότητα περιβάλλοντος και υγεία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο τρόπος διαχείρισης των κοινών αγαθών καθορίζει 
το βαθμό ύπαρξης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. Μεταξύ των κοινών αγαθών, 
προεξάρχουσα θέση έχουν η διαχείριση του νερού, του 
κύκλου της τροφής (παραγωγή, διανομή, κατανάλωση), 
της ενέργειας και των απορριμμάτων. Εξετάζονται οι συ-
νολικές επιπτώσεις της κρατικής και ιδιωτικής διαχεί-
ρισης αυτών των κοινών αγαθών και διερευνώνται οι 
δυνατότητες διαχείρισης, που προσφέρουν οι διάφορες 
μορφές της αναδυόμενης κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας. Εξετάζονται επίσης, μερικά κοινά χαρακτη-
ριστικά και μέθοδοι της συνεταιριστικής και της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, παραδείγματα εφαρμογής 
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συνεργατισμού στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
τέλος, η ανάγκη υποστήριξης και περαιτέρω ανάπτυ-
ξης του συνεργατισμού διαμέσου της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 
BIOLOGY AND THE ENVIRONMENT

Ζωή, αυτο-οργάνωση και προσαρμογή Προσαρμογή, 
φυσική επιλογή και εξέλιξη. Προσαρμογές στο χερσαίο 
και το υδάτινο περιβάλλον Βιοποικιλότητα Διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και περιοχές προστασίας Οικοσυ-
στημικές υπηρεσίες Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
Η ΘΕΩΡΙΑ

Διεξαγωγή περιβαλλοντικών παιχνιδιών τόσο σε αί-
θουσα, όσο και στη φύση. Διεξαγωγή παιχνιδιών για την 
προώθηση της αυτοεικόνας, αλλά και με δεμένα μάτια 
για να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη 
της ομάδας. Επακολουθεί αναστοχασμός με δεύτερες 
σκέψεις και συναισθήματα που δημιουργήθηκαν. Εκφώ-
νηση καθοδηγούμενων ονείρων με περιβαλλοντικό περι-
εχόμενο, με επακόλουθο αναστοχασμό και ανάλυση των 
αναμνήσεων των μελών της ομάδας. Συσχετισμός των 
αναμνήσεων με τα τότε και τα τωρινά περιβαλλοντικά 
δεδομένα, καθώς και επισήμανση των κοινωνικο-πολι-
τικών στοιχείων εκείνων (φύλο, τάξη, φυλή) που περιρ-
ρέουν των παραπάνω αναμνήσεων και συμπλέκονται με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Επισήμανση των σημείων 
τομής που συνδέουν τις προσωπικές ιστορίες με τα κοι-
νωνικά (και περιβαλλοντικά) γεγονότα, αποτίμηση της 
σημασίας τους. Κολλάζ και ζωγραφική πάνω στην προ-
σωπική τους σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα και την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τέχνη και περιβαλλοντική 
εκπαίδευση: εργαστήρια κατασκευής «έργων τέχνης» με 
τεχνητά η/και φυσικά υλικά και αναστοχασμός πάνω στα 
συναισθήματα και τις σκέψεις που ανακινούνται κατά 
τη διάρκεια. Προσπάθεια σχεδιασμού και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βιωματική προσέγ-
γιση σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκ-
παιδευτική εμψύχωση της ομάδας των μεταπτυχιακών 
από υποομάδες των 2 ή 3 ατόμων

ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
[ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ]

Εργασία σε μικρές ομάδες για την επισήμανση ενός πε-
ριβαλλοντικού ζητήματος, την επεξεργασία των δεδομέ-
νων που σχετίζονται με αυτό και την παρουσίαση του με 
βιωματικό τρόπο από κάθε μικρή ομάδα στην ολομέλεια. 
Ανάλυση των όρων της εμψύχωσης κάθε μικρής ομάδας 
προς την ολομέλεια, αναστοχασμός πάνω σε δεύτερες 
σκέψεις και συναισθήματα, περιγραφή της δυναμικής 
της ομάδας, κριτική προς τους/τις εμψυχωτές/τριες, επι-
σήμανση στοιχείων ενδυνάμωσης των μελών της ομά-
δας. Αξιολόγηση της πορείας της ομάδας, καταγραφή σε 
εργασίες των σημείων, στοιχείων, γεγονότων, εμπειριών 

και αναμνήσεων που δείχνουν την επιρροή των τεχνικών, 
της μεθοδολογίας και της γενικότερης φιλοσοφίας της 
βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης στην καθημερινή, 
προσωπική και επαγγελματική ζωή των φοιτητών/τριών

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
[ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (DRAMA IN 
EDUCATION) ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ] 

Αντικείμενο, στόχοι και μεθοδολογία της Θεατροπαι-
δαγωγικής. Σχέση Θεατροπαιδαγωγικής με την Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση. Η έννοια και τα συστατικά του 
θεάτρου ως παραστατικής τέχνης. Ειδικές σχέσεις Θεα-
τροπαιδαγωγικής: Κανόνας-εμψυχωτής-ομάδα, παιχνίδι 
και μάθηση, συμπεριφορά, στάσεις, αξίες, επικοινωνία, 
δράση, θεατρικό σημείο, αυτο-ανακάλυψη, αλληλεγγύη, 
διαδικασία, σκηνικό προϊόν, ενσυναίσθηση. Ο ρόλος του 
παιδαγωγού-εμψυχωτή.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Το περιεχόμενο του μαθήματος συγκροτείται από α) 

τις ιστορικές συνθήκες γέννησης και ανάπτυξης της κρι-
τικής παιδαγωγικής, β) τις σημαντικότερες αρχές των 
κοινωνικών και παιδαγωγικών θεωριών τις οποίες αξιο-
ποίησε, γ) τις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής 
που αφορούν τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τους 
τρόπους διδασκαλίας και δ) τις σημαντικότερες διαφο-
ροποιήσεις στο εσωτερικό της κριτικής παιδαγωγικής.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
[ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

• Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας - Σύνδεση με 
τη βιβλιογραφία

• Βασικές έννοιες και αρχές μεθοδολογίας έρευνας (αξι-
οπιστία, εγκυρότητα, πειραματική μέθοδος, κλίμακες 
μέτρησης κτλ)

• Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (SPSS, 
Atlas.ti, Excel κτλ)

• Ποσοτικό παράδειγμα έρευνας [π.χ. πειραματική 
και ημι-πειραματική μέθοδος, κλίμακες/scales, βασικές 
στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης (περιγραφική στατι-
στική, στατιστική σημαντικότητα, παραμετρικά και μη 
παραμετρικά εργαλεία, t-test, chi-square, παραγοντική 
ανάλυση)]

• Ποιοτικό παράδειγμα έρευνας (π.χ. φαινομενογραφία, 
ανάλυση ιχνογραφημάτων)

• Συνδυασμός μεθόδων έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές παραδοχές και 
τα χαρακτηριστικά ενός σημαντικού αριθμού θεωριών 
μάθησης και διδασκαλίας, εντοπίζονται κοινά στοιχεία 
και διαφορές και διερευνάται η σχέση τους με την εκ-
παιδευτική πρακτική. Επιπλέον, εξετάζονται διδακτικές 
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στρατηγικές για την ανάπτυξη της δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης και οι εφαρμογές τους στο πλαίσιο της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συζητούνται σύγχρο-
νοι προβληματισμοί όπως η μεταφορά της γνώσης, η 
ανάγκη για μια εννοιοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, 
η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής και η δημιουργία 
προσωπικών θεωριών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις αρχές της 
περιβαλλοντικής φιλοσοφίας με έμφαση στην περιβαλ-
λοντική ηθική. Η περιβαλλοντική ηθική ως κλάδος της 
εφαρμοσμένης ηθικής και η χρησιμότητα της. Βασικά ζη-
τήματα με τα οποία ασχολείται η περιβαλλοντική ηθική. 
Αναφορά βασικών αρχών των σημαντικότερων θεωριών 
ηθικής φιλοσοφίας (ωφελιμισμός, καντιανή ηθική, θε-
ωρία δικαιωμάτων, συμβολαιοκρατία). Η διάσταση αν-
θρωποκεντρισμού-οικοκεντρισμού από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Οι οικοκεντρικές θεωρίες της ηθικής της 
γης (Aldo Leopold), της βαθιάς οικολογίας (Arne Naess) 
και του σεβασμού προς τη φύση (Paul Taylor). Έμφαση 
στο ζήτημα της εγγενούς αξίας της φύσης. Το ζήτημα της 
ηθικής αντιμετώπισης των άλλων ζώων: η ηθική αντιμε-
τώπιση των άλλων ζώων στον ελλαδικό αρχαίο κόσμο 
(Πυθαγόρειοι, Πορφύριος, Πλούταρχος), η εγγενής αξία 
των ζώων, στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στα άλλα 
ζώα, πρακτικές απολήξεις της ηθικής αντιμετώπισης των 
ζώων (οικόσιτα, ζώα συντροφιάς, χορτοφαγία). Ειδική 
αναφορά στο ζήτημα της χρήσης πειραματόζωων από 
τη σκοπιά της βιοηθικής. Η πολιτική οικολογία ως πεδίο 
άσκησης αρχών της περιβαλλοντικής ηθικής στην πολι-
τική. Θεωρίες πολιτικής οικολογίας: κοινωνική οικολογία, 
οικομαρξισμός, οικοκαπιταλισμός). Περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις, ακτιβιστικές οργανώσεις, «οικοτρομοκρατία». 
Σε σχέση με την Εκπαίδευση Αξιών βασικός άξονας της 
διερεύνησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι ο 
εντοπισμός των υφερπουσών αξιών και του ρόλου που 
αυτές παίζουν στη γένεση και διατήρηση του προβλήμα-
τος. Η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο υπό μελέτη πε-
ριβαλλοντικό ζήτημα οδηγεί αργά ή γρήγορα στην ανα-
ζήτηση άλλων αξιών, τέτοιων που να προσανατολίζουν 
τις δράσεις μας σε περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές 
πρακτικές. Στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών 
μπορούν να συμβάλλουν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
που υιοθετεί η Εκπαίδευση Αξιών. Θα παρουσιαστούν 
στρατηγικές αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών θε-
ωριών μάθησης. Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση και τη 
διασαφήνιση αξιών και στο σχεδιασμό ενσυναισθητικών 
τεχνικών.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτή-

τριες/ες του ΔΜΠΣ θα ακολουθήσουν συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς της επιλογής τους που ασχολούνται 
επαγγελματικά με την ΠΕ, όπως συμβούλους αειφορίας 
του νομού Θεσσαλονίκης ή άλλων νομών, εργαζόμενους 
σε κέντρα ΠΕ ή ακόμη και εργαζόμενους σε φορείς που 
ένα μέρος της δραστηριότητας τους είναι η ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
και θέματα. Σε μια πρώτη φάση θα παρακολουθούν τον 
τρόπο που οι παραπάνω εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές δι-
αχειρίζονται τις ομάδες παιδιών (αλλά και ενηλίκων) με 
τα οποία έρχονται σε επαφή, ενώ σε ένα δεύτερο χρόνο 
θα βοηθούν στο έργο τους

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ, 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχέσεις Κοινωνίας και Περιβάλλοντος, η Οικολογική, 
Κοινωνική, Οικονομική και Πολιτική διάσταση των Πε-
ριβαλλοντικών Ζητημάτων, Το εννοιολογικό πεδίο της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ορισμοί, γένεση και δι-
αχρονική εξέλιξη της Π Ε, σκοπός και στόχοι της Π Ε, αρ-
χές και χαρακτηριστικά της Π Ε, οι αξίες στην ΠΕ), Όψεις 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τα επιστημολογικά 
παραδείγματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο κρι-
τικός χαρακτήρας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες στην Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση (συστημική προσέγγιση, μοντελο-
ποίηση, προσομοίωση), Εννοιολογικοί και Διδακτικοί 
προσανατολισμοί ενός προγράμματος Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, Τα διαδοχικά στάδια δόμησης ενός 
προγράμματος ΠΕ (σκοποί και στόχοι, κριτήρια επιλογής 
θέματος, διδακτικά χαρακτηριστικά, μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις), Αξιολόγηση στην ΠΕ (αντικείμενο αξιολόγη-
σης, όπως σχεδιασμός και οργάνωση προγράμματος, 
δραστηριότητας κ.λ.π., βαθμός προσέγγισης στόχων, 
αποτελεσματικότητα μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, 
κ.λ.π.), στόχοι αξιολόγησης, κριτήρια αξιολόγησης -το θε-
τικιστικό, το ερμηνευτικό και το κοινωνικά κριτικό παρά-
δειγμα στην αξιολόγηση - εργαλεία αξιολόγησης), Εφαρ-
μογή της θεωρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και της θεωρίας του project για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης για τις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης (Α/θμια και 
Β/θμια Εκπ/ση), Εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης 
για αξιολόγηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού 
στην ΠΕ (εκπαιδευτικά πακέτα, περιβαλλοντικά παιχνίδια 
του εμπορίου, περιβαλλοντικά παραμύθια κ.λ.π.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27846 Τεύχος B’ 2510/25.06.2019

*02025102506190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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